Arbetsprogram 2013-2017

Arbetsprogram för Kronobergs Luftvårdsförbund 2013-2017
Detta program avser en löpande femårsplan. Revideras årligen.
1. Krondroppsnätet
Nedfall och effekter av luftföroreningar (start 1986) undersöks enligt avtal med IVL under perioden 2011-2014. Programmet omfattar krondropp och markvatten på tre lokaler. Nederbördens
sammansättning på en av dessa bekostas av Naturvårdsverket. Programmet inkluderar yttäckande
modellberäkning av nedfall i barrskog och på åkermark (kommunnivå).
2. Tätortsmätningar
Reviderat program för samordnade mätningar i tätortsluft (start 2007) löper under perioden 20122016. Skillnad jämfört med tidigare är att mätning av partiklar och kvävedioxid genomförs två av
programperiodens fem år i Alvesta, Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Uppvidinge. I Ljungby och
Växjö fortsätter årliga mätningar av dessa ämnen och i Älmhult fortsätter även mätningar av
flyktiga organiska ämnen. Mätningar kompletteras med abonnemang på SMHIs beräkningsprogram Simair. Resultat redovisas på hemsidan.
3. Marknära ozon
Luftvårdsförbundets kontinuerliga mätningar av marknära ozon i Asa tas över och finansieras av
Naturvårdsverket från 2013-01-01. Sedan 2009 ingår stationen i ett gemensamt projekt avseende
ozonets variation i olika landskapstyper. Länsstyrelsen finansierar detta projekt och 10 län deltar
med IVL som utförande organ.
4. Partiklar i bakgrundsmiljö
Mätning av partiklar (PM10 och PM2,5) i Asa fortsätter som tätortsreferens.
5. Information
Luftdag för länets kommuner samt ett brett upplagt seminarium med knytning till miljömålet
Frisk Luft planeras hösten 2013.
6. Strategiska mätningar
Strategiska mätningar genomförs vid behov.
7. Luftvårdspris
Luftvårdsförbundet delar ut luftvårdspris.
8. Hemsidan
Hemsidan www.kronobergsluft.se vidareutvecklas som forum för medlemmarna.
9. Övrigt
Luftvårdsförbundets styrelse deltar i fortsatt arbete med regionala miljömål och åtgärdsprogram,
samt verkar för övrig samordning av luftvårdsfrågor.
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Flerårig plan för verksamheten inom Kronobergs Luftvårdsförbund. Planen ses över/revideras årligen.
Aktivitet
1. Krondroppsnätet
1a ny mätlokal?
1b utvärdering, avtal
1c utvärdera program
2. Tätortsmätningar
2a jfr mät – ber, bedöma fortsättning
2b Intresseförfrågan till
kommunerna
3 Marknära ozon
3a nytt avtal
4 Partiklar i bakgrundsmiljö
4a. Förberedelser och
avtal
4b Utvärdering
5. Information
5a Årsmöte, special
5b Seminarium
6. Strategiska mätningar
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